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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

„PODPORU SI ZASLOUŽÍ POUZE KVALITNÍ VÝZKUM A ORIGINÁLNÍ INOVACE“, 
SHODLI SE EXPERTI DISKUSNÍHO PANELU VÝZKUM A INOVACE. SPOJENCI, ČI 

RIVALOVÉ? 
 

FÓRUM VĚDA ŽIJE! USPOŘÁDALO DISKUZI O SMĚŘOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ 
 
6. října 2010 – Občanské sdružení Fórum Věda žije! uspořádalo panelovou diskuzi zástupců 
inovačního průmyslu, akademického výzkumu, specialistů na české podnikatelské prostředí 
a zahraničních expertů na evaluaci výzkumu, vývoje a inovací. „Věřím, že kvalitu výzkumu je 
nezbytné hodnotit podle světových parametrů, a tomu by v případě inovací podporovaných z 
veřejných zdrojů nemělo být jinak. Závěrem diskuze byla formulována řada konkrétních 
doporučení pro zkvalitnění politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se kterými seznámíme 
zainteresované subjekty státní správy", říká za organizátory Marek Piliarik z občanského 
sdružení Fórum Věda žije!  
 
Samotné vymezení pojmu inovace se v úvodu stalo předmětem náročné diskuze. Panelisté se shodli 
na tom, že hlavním aktérem inovací musí být průmyslový sektor, neboť motorem i kritériem úspěšné 
inovace je zisk. „Badatelský výzkum by měl být financován z jiných zdrojů než výzkum aplikovaný. 
Ovšem i když někdo dělá základní výzkum, měl by mít ideu o jeho uplatnění“, říká Martin Bunček 
z firmy GENERI BIOTECH. Na adresu rezortních rozpočtů na výzkum a vývoj poznamenal prof. Mařík, 
že ministerstva s těmito prostředky zacházejí tak, jako by to byla vnitřní podpora jejich spřízněným 
organizacím a firmám, a nikoliv finance pro výzkum. Velká část diskuze byla věnována principům 
hodnocení inovací a jejich financování. Nezávislé expertní hodnocení se ukazuje být v ČR velmi 
obtížné a hodnotící kritéria často příliš subjektivní. Podle Petra Šeba z Mikrobiologického ústavu AV 
ČR má smysl „počítat pouze kvalitu a originalitu, ať už ve výzkumu, technologickém transferu nebo 
v inovacích“. Mezinárodní expert na politiku výzkumu vývoje a inovací Hannes Leo doporučil nastavit 
přísná kritéria hodnocení inovací, a to na základě širokého spektra parametrů včetně novosti a 
vloženého rizika. Zástupce DG INFSO Frank Cunningham informoval o důrazu propojení podpory 
výzkumu a inovací v nových programových dokumentech Evropské komise. Diskutující se shodli, že 
v ČR dosud chybí nebo je nedostatečně funkční systém transferu technologií a znalostí z výzkumu do 
aplikací. V diskusi byla vyjádřena vůle k překonání stávajících konfliktů a averzí mezi inovačními 
aktéry v ČR a k rozvoji jejich intenzivní spolupráce. 
 

 



diskusního panelu se zúčastnili:  
 
dr. Martin Bunček, ředitel výzkumu a vývoje GENERI BIOTECH s. r. o. 
dr. Frank Cunningham, ředitel odboru monitoringu a evaluací DG INFSO 
doc. Anna Kadeřábková, ředitelka výzkumu CES Praha (moderátorka panelu) 
doc. Jiří Krechl, ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje CzechInvest 
prof. Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT 
dr. Hannes Leo, mezinárodní expert politiky VVI a rozvoje ICT, Vídeň  
dr. Petr Šebo, vědec, Biotechnologický ústav a Mikrobiologický ústav AV ČR 
 
kontakt pro novináře: Marek Piliarik, tel. 777 012 991, piliarik@vedazije.cz 
 
Kdo jsme 
Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, 
vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní 
politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce.  
V posledních měsících se sdružení zaměřuje hlavně na jednání s politiky o současných 
problémech vědy v ČR a o budoucí koncepci jejího řízení. 
 
Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992 jako součást mezinárodní 
sítě nadací založené a podporované americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. 
Během svého působení vynaložila již více než 1 miliardu korun (rozdělenou do zhruba 9.000 grantů) 
na podporu aktivit usilujících o rozvoj otevřené společnosti a demokracie. Programy nadace jsou 
zaměřeny především na posílení role práva, rozvoj občanského sektoru, lidská práva, veřejné zdraví, 
vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Rovněž jsou podporovány organizace zaměřené na boj proti 
korupci, posilování transparentnosti veřejné správy, obhajobu veřejného zájmu a usilující o rovné 
příležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen.  
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